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PROCESSO ne 005/2010
Art. 2 Q As convencoes para a escolha de candidatos e formacao de
coligacao serao realizadas nos dias 29 e 30 de maio de 2010, nelas podendo
concorrer o eleitor que possuir domicflio eleitoral no municfpio pelo prazo de, no
mi'nimo, 1 (um) ano antes da data da nova eleicao e estiver com a filiacao
deferida pelo partido no m e s m o prazo, se o estatuto partidario nao estabelecer
prazo superior.
Paragrafo
unico.
Na
hipotese
de
necessidade
de
desincompatibilizacao, o pretenso candidato devera afastar-se do cargo gerador
de inelegibilidade 24 (vinte e quatro) horas apos a sua escolha pela convengao
partidaria.
Art. 3 s O prazo para a entrega, em Cartorio Eleitoral, do
requerimento de registro de candidatura, por meio dos partidos ou coligacoes
encerrar-se-a, improrrogavelmente, as 19 (dezenove) horas do dia 1° de junho de
2010.
§ I s Caso os partidos ou coligacoes nao os t e n h a m requerido, os
proprios candidatos podem solicitar ate as 19 (dezenove) horas do dia 02 de
junho de 2010, improrrogavelmente.
§ 2 Q No mesmo dia, o Chefe do Cartorio Eleitoral afixara o edital
para ciencia dos interessados, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para
impugnacoes. (art. 3 e , LC n$ 64/90)
Art. 4 Q Decorrido o prazo previsto no § 2 e do artigo anterior, se nao
houver impugnagao, os autos serao encaminhados ao Ministerio Publico Eleitoral
para emissao de parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Art. 5 e Findo o prazo do artigo anterior, com ou sem parecer, os
autos serao conclusos ao Juiz Eleitoral que, no prazo de 3 (tres) dias, proferira
sua decisao, se nao houver impugnacao.
Art. 6 Q A partir da data em que t e r m i n a r o prazo para impugnacao,
passara a correr, apos notificacao, que devera ser realizada imediatamente, o
prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, o partido polftico ou a coligacao
possam contestar a impugnagao ou se manifestar sobre a notfcia de
inelegibilidade, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer
producao de outras provas, inclusive documentais, que se encontrem em poder
de terceiros, de reparticoes publicas ou em procedimentos judiciais ou
administrativos, salvo e m processos que t r a m i t a r e m e m segredo de justica. (art.
49, LC n* 64/90)
Art. 7 Q Decorrido o prazo para contestacao, se nao se tratar
apenas de materia de direito e/ou a prova protestada for relevante, o Juiz
Eleitoral designara os 4 (quatro) dias seguintes para inquiricao das testemunhas
arroladas pelo impugnante e impugnado, as quais comparecerao por iniciativa
das partes que as t i v e r e m arrolado, com notificacao oficial. (art. 52, LC nQ 64/90)
§ 12 As testemunhas
ouvidas em uma so assentada.

do impugnante

e do impugnado

serao

§ 2 e Nos 05 (cinco) dias subsequentes, o Juiz Eleitoral procedera a
todas as diligencias que determinar de offcio ou a requerimento das partes,
podendo ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como
conhecedores dos fatos e circunstancias que possam influir na d e c i s a o j j a causa.
(art. 52, §§ 22 e 3* f LC n2 64/90)
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§ 3Q Quando qualquer documento necessario a formagao da prova
se achar em poder de terceiro, o Juiz Eleitoral podera, ainda, no mesmo prazo,
ordenar o respectivo deposito. (art. 5Q, § 4 Q , LC nQ 64/90)
§ 4 Q Se o terceiro, sem justa causa, nao exibir o documento ou nao
comparecer a jufzo, podera o Juiz Eleitoral contra ele expedir mandado de prisao
e instaurar processo por crime de desobediencia.
Art. 8 e Encerrado o prazo da dilagao probatoria, nos termos do
artigo anterior, as partes, inclusive o Ministerio Publico, poderao apresentar
alegagoes no prazo comum de 5 (cinco) dias. (art. 6 e , LC nQ 64/90)
Art. 9Q Encerrado o prazo para alegacoes, os autos serao conclusos
ao Juiz Eleitoral para proferir sentence no prazo de 3 (tres) dias. (art. 7 B , LC nQ
64/90)
Paragrafo unico. A decisao devera ser imediatamente publicada no
Cartorio Eleitoral.
Art. 10. Contra a referida decisao, cabera recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral do Piaui no prazo de 3 (tres) dias. (art. 8 s , LC n^ 64/90)
§ 1 Q A partir da data em que for protocolada a peticao de recurso,
passara a correr o prazo de 3 (tres) dias para apresentacao de contrarrazoes.
(art. 82, § i s , LC n^ 64/90)
§ 2 e Apresentadas as contrarrazoes, serao os autos imediatamente
remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver
necessidade, decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do
transporte por conta do recorrente, se tiver condigoes de paga-las. (art. 8 s , § 2 Q ,
LC n* 64/90)
§ 3Q No Tribunal, o recurso sera protocolado, automaticamente
distribufdo e encaminhado a Procuradoria Regional Eleitoral para emissao de
parecer no prazo de 2 (dois) dias. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos
serao enviados ao Relator, que dispora de 3 (tres) dias para apresentar o
processo a julgamento, independentemente de publicagao de pauta. (art. 10 s , LC
n s 64/90)
§ 4^ As decisoes relativas a esta Resolugao serao publicadas em
Sessao.
Art. 1 1 . Ficam mantidas as mesas receptoras nomeadas para as
eleicoes de 5 de outubro de 2008, ressalvando-se as s u b s t i t u t e s que se fizerem
necessarias e os impedimentos legais.
Art. 12. Aplicar-se-ao a estas eleicoes as normas regentes das
eleicoes municipais de 5 de outubro de 2008, salvo no tocante ao calendario
fixado nesta Resolugao.
Art. 13. OJuiz Eleitoral comunicara aos partidos e coligagoes, bem
como ao Ministerio Publico, a realizagao dos procedimentos de carga e de lacre
de urnas eletronicas e outras medidas tecnicas relacionadas a preparagao do
processo eleitoral, de conformidade com as datas que estipular.
Art. 14. Fica o Juiz Eleitoral autorizado a fixar outros prazos para
procedimentos nao previstos nesta Resolugao, submetendo os atos respectivos
ao referendo do Tribunal.
continuos

Art. 15. Os prazos de que trata esta Resolugao sao peremptorios e
e correm em Secretarias ou Cartorios e, a partir da-jdata do
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encerramento do prazo para registro de candidates, nao se suspendem aos
sabados, domingos e feriados.
Art. 16. Fica aprovado o Calendcirio Eleitoral em anexo para a
eleigao de que trata esta Resolugao.
Art. 17. Os casos omissos serao resolvidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral.
Art. 18. Esta Resolugao entrara e m vigor na data de sua
publicagao em Sessao, devendo ser comunicada, e m carater de urgencia, ao
Juizo da 86 a Zona Eleitoral desta Circunscrigao, para conhecimento e publicidade
aos partidos, coligagoes, Ministerio Publico e eleitores.
Sala das Sessoes do TribunaL^Regional Eleitoral do Piaui, em
Teresina (PI), 25 de maio de 2010.

OrLtUli

GONZAGA ?OARES VIANA FILHO
/ j
' * Jurista

PR0CE5S0 n^ 005/2010

Dr. MARCO AURELIO ADAO
Procurador Regional Eleitoral
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RELAT6RIO
O DES. RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO (RELATOR):
Trata-se de PROPOSTA DE RESOLUC&O visando a realizagao de novas
Eleigoes para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Municfpio de Nossa Senhora
dos Rem6dios/PI.
Inicialmente, ressalto que, nos autos da Agao de Impugnagao de Mandate
Eletivo n fl 17, este TRE/PI conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
Raimundo Paulo Silva e Perpetua Fortes Rodrigues Sampaio Neta, candidates
eleitos, respectivamente, ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no Municfpio de
Nossa Senhora dos Rem€dios/PI.
Desta forma, conforme Ac6rdao proferido por esta Corte, verificou-se que
os mandatos destes candidates foram cassados e, assim, foi apresentado pelo
Relator do processo a epoca, Des. Antonio Peres Parente, em 17.11.2009, nos
autos da Peticao n e 207, proposta de Resolugao que dispunha sobre a realizacao
de novas eleigoes para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Municfpio de Nossa
Senhora dos Rem4dios/PI, tendo a mesma sido aprovada e publicada no DJE em
18.11.2009 e, posteriormente, suspensa por decisao do MIN. FELIX FICHER, em
26.11.2009, nos autos da Agao Cautelar n« 3.370/T5E.
Por intermedio da Mensagem n^. 14/COARE/SJD - TSE, de 19.05.2010, o
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, em
despacho exarado nos autos da Petigao nQ 1017-19.2010.6.00.0000 - TSE,
pertinente ao Recurso Especial n° 36.660/PI, a Agao Cautelar nQ 3.370/PI e Agao de
lmpugnag§o de Mandate Eletivo n fl 17 - TRE/PI, determinou, "com urgincia, a
comunicacao do julgado prolatado por esta Corte, nos autos do REspe 36.660/PI,
ao Tribunal Regional Eleitoral do Piaui e ao Jufzo da 86a Zona Eleitoral de Nossa
Senhora
dosReme'dios."
Ressaltou que a liminar deferida na AC 3.370/PI, que atribuiu efeito
suspensivo ao Recurso Especial interposto por Raimundo Paulo Silva e Outra, tinha
vigSncia ate o julgamento do Respe acima mencionado e destaca que foi
declarado, pelo Colendo TSE, a perda do objeto do Agravo Regimental da citada
cautelar, justamente porque houve o julgamento do Respe 36.660/PI, nao havendo
em que se falar, portanto, em subsistencia do efeito suspensivo deferido na
cautelar.
Anota, t a m b e m , que ja se ultimou o julgamento do AgR-Respe 36.660/PI,
tendo o Plenario do TSE, a unanimidade, confirmado a decisao do Relator de negar
seguimento ao Recurso Especial, tendo o Ac6rdao sido publicado em 10.05.2010.
Neste sentido, determina que seja executado imediatamente o Ac6rdao do
Respe n° 36.660/PI - TSE, de 27.04.2010, c/c Ac6rdao da AIME n*>. 17 - TRE/PI, de
13.10.2009.
Encaminhados os autos ao Ministerio Publico Eleitoral, manifesta-se o douto
Procurator pela aprovagao da minuta de Resolugao (fls. 28/29).
E o relat6rio.
VOTO
O DES. RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO (RELATOR):
Com relacao a realizacao de eleigoes majorita>ias e suplementares,
vejamos o que dispoem a Constituigao Federal e o C6digo Eleitoral:
CONSTITUICAO FEDERAL
Art. 77. A eleigao do Presidente e do Vice-Presidente da Republica realizar-se-a,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em prim^xro-tutPGu^no ultimo
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domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao te>mino do
mandato presidencial vigente.
(...)
§ 2 s . Sera" considerado eteito Presidente o candidato que, registrado por partido
polftico, obtiver a maioria absoluta de votos, nao computados os em brancos e os
nulos.
C6DIGO ELEITORAL
Art. 175. Serao nulas as c^dulas:
(...)
§ 3°. Serao nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidates inelegfveis ou
n5o registrados.
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do Pafs nas eleicdes
presidenciais, do Estado nas eleicdes federals e estaduais ou do municfpio nas
eleigdes municipals, julgar-se-ao prejudicadas as demais votacdes e o Tribunal
marcara" dia para nova eleicao dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
Deste modo, entendo cabfvel a realizacao de eleigdes suplementares em
NOSSA SENHORA DOS REM£DIOS/PI, tendo em vista que esta Corte, nos autos da
Agao de Impugnacao de Mandato Eletivo nQ 17, negou provimento ao recurso
interposto por Raimundo Paulo Silva e Perp€tua Fortes Rodrigues Sampaio Neta,
candidatos eleitos, respectivamente, ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
mencionado Municfpio, mantendo a sentenca a quo que cassou os respectivos
diplomas, considerando, ainda, que os citados candidatos obtiveram mais de 5 0 %
dos votos v3lidos, devendo, pois, ser editada Resolucao por este Tribunal
regulamentando o pleito, conforme preceituam os arts. 30, IV, XVII e 224 do
C6digo Eleitoral.
Diante do exposto, apresento a Corte a MINUTA DE RESOLUCAO
CALENDARIO ELEITORAL em anexo como parte integrante deste voto.
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ANEXO A RESOLUCAO TRE/PI N^ 180/2010
CALENDARIO ELEITORAL
JULHO DE 2009
DIA 18 DE JULHO - SABADO

1. Data ate a qual todos os partidos politicos que pretendam participar da
eleigao de 18 de julho de 2010 devem ter obtido registro de seus estatutos no
Tribunal Superior Eleitoral.
2. Data ate a qual os candidatos devem ter requerido inscrigao eleitoral ou
transferencia de domicflio para o municipio de Nossa Senhora dos Remedios/PI.
3. Data ate a qual os candidatos devem estar com a filiagao deferida no ambito
partidario, se o estatuto do partido nao estabelecer prazo superior.
MAIO DE 2010

DIA 29 DE MAIO - SABADO
1. Data a partir da qual e permitida a realizagao de convengoes destinadas a
deliberar sobre coligacoes e escolha de candidatos.
DIA 30 DE MAIO - DOMINGO
1. Ultimo dia para realizagao de convengoes destinadas a deliberar sobre
coligagoes e escolher candidatos.
DIA 31 DE MAIO - SEGUNDA-FEIRA
1. Data a partir da qual podera ser apresentado no Cartorio Eleitoral o
requerimento de Registro de Candidatura.
2. Data a partir da qual e vedado as emissoras de radio e televisao, em
programa normal e em noticiario (art. 45, I a VI, Lei nQ 9.504/97):
I. transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalistica, imagens
de realizagao de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta
popular de natureza eleitoral em que seja possfvel identificar o
entrevistado ou em que haja manipulagao de dados;
II. usar trucagem, montagem ou outro recurso de audio ou video, que,
de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candiglalOjjDartido ou
coligagao, ou produzir ou veicularem programa coi
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III. veicular propaganda polftica ou difundir opiniao favoravel
contraria a c a n d i d a t e partido, coligacao, a seus orgaos
representantes;

ou
ou

IV. dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligagao;
V. veicular ou divulgar filmes, novelas, minisseries ou qualquer outro
programa com alusao ou cntica a candidato, partido polftico, mesmo
que dissimuladamente, exceto programas jornalfsticos ou debates
politicos;
VI. divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em
convengao, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o
nome que devera constarda urna eletronica.
3. Data a partir da qual sao vedadas aos agentes publicos as condutas
descritas no art. 73, da Lei n^ 9.504, de 30 de setembro de 1.997, observadas
as disposicoes dos arts. 74 a 78, da mesma Lei.
4. Data a partir da qual e vedado as emissoras de radio e televisao transmitir
programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convencao.
5. Data a partir da qual o Cartorio Eleitoral da 86^ Zona permanecera aberto,
inclusive aos sabados, domingos e feriados, em regime de plantao.
6. Ultimo dia para o candidato, escolhido em convencao partidaria,
desincompatibilizar-se do cargo gerador de inelegibilidade, ate as 18 (dezoito)
horas.
JUNHO DE 2010
DIA 1° DE JUNHO-TERCA-FEIRA
1. Ultimo dia para os partidos polfticos e coligagoes apresentarem no Cartorio
Eleitoral, ate as 19 (dezenove) horas, o requerimento de registro de seus
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.
DIA 02 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
1. Ultimo dia do prazo para os proprios candidatos requererem seus registros
perante o Cartorio Eleitoral, ate as 19 (dezenove) horas, caso os partidos ou
coligacoes nao os tenham requerido.
2. Data a partir da qual sera permitida a propaganda eleitoral. (art. 36, caput,
Lei n^ 9.504/97)
3. Data a partir da qual os partidos polfticos registrados podem fazer funcionar,
das oito as vinte e duas horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nas suas
sedes ou em veiculos. (art. 39, § 3 e , Lei nQ 9.504/97)
4. Data a partir da qual os candidatos, os partidos politicos registrados e as
coligacoes poderao realizar comicios e utilizar aparelhagem ois-^onorfzacao fixa,
das 8 horas as 24 horas (art. 39, § 42, Lei n^ 9.504/97^).
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5. Ultimo dia do prazo para a apresentagao, pelos orgaos regionais da maioria
dos partidos participantes do pleito, do requerimento para que seja reservado
dez por cento do t e m p o destinado a propaganda eleitoral gratuita para
divulgagao e m rede da propaganda dos candidatos dos Municfpios em que nao
haja emissora de televisao, pelas emissoras geradoras que os atingem (art. 48,
caput, Lei n^ 9.504/97).

DIA 03 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
1. Ultimo dia para os partidos constitufrem os comites financeiros, observado o
prazo de 4 (quatro) dias uteis apos a escoiha de seus candidatos em convencao
(art. 19, caput. Lei n^ 9.504/97).
2. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral convocara os partidos politicos e a
representacao das emissoras de radio para elaboracao do piano de midia para
uso da parcela do horario gratuito a que tenham direito, garantido a todos a
participagao nos horarios de maior e menor audiencia. (art. 52, Lei n e
9.504/97).

DIA 05 DE JUNHO - SABADO
1. Ultimo dia para nomeagao dos membros das mesas receptoras. (art. 35, XIV,
Codigo Eleitoral)
2. Ultimo dia para a designacao da localizagao das mesas receptoras. (arts. 35,
XIII, e 135, caput, Codigo Eleitoral)
3. Data a partir da qual e assegurada prioridade postal aos partidos politicos
para a remessa da propaganda de seus candidatos registrados. (art. 239,
Codigo Eleitoral)
4. Ultimo dia para que o Juiz Eleitoral mande publicar no jornal oficial, onde
houver, e, nao havendo, em cartorio, as nomeacoes que tiver feito, fazendo
constar da publicagao a intimagao dos mesarios para constitufrem as mesas no
dia e lugares designados, as 7 horas (art. 120, § 3Q, Codigo Eleitoral).
DIA 07 DE JUNHO - SEGUNDA-FEIRA
1. Ultimo dia para os partidos politicos reclamarem da nomeagao dos membros
das mesas receptoras. (art. 63, caput. Lei n^ 9.504/97)
2. Ultimo dia para os membros das mesas receptoras recusarem a nomeagao.
(art. 120, § 4^, Lei ne 9.504/97)
DIA 08 DE JUNHO - TERgA-FEIRA
1. Ultimo dia para os partidos polfticos ou coligagoes registrarem, perante o
Juiz Eleitoral, os comites financeiros, observado o prazo de 5j[cin£o) dias apos a
respectiva constituigao (art. 19, § 3^, Lei n^ 9.504/97).
(^ J L T ^
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DIA 09 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
1. Ultimo dia para publicacao dos nomes das pessoas indicadas para compor a
Junta Eleitoral (art. 36, § 2*, Codigo Eleitoral).
2. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamagoes contra
a nomeagao dos membros das mesas receptoras (art. 63, caput, Lei n^
9.504/97).

DIA 10 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
1. Ultimo dia para os diretorios regionais dos partidos polfticos indicarem
integrantes da Comissao Especial de Transporte e Alimentacao para a votagao.
(art. 15, Lei nQ 6.091/74)
DIA 11 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
1. Ultimo dia para os responsaveis por todas as repartigoes, orgaos ou
unidades do servico publico oficiarem ao Juiz Eleitoral informando o numero, a
especie e a lotacao dos veiculos e embarcagoes de que dispoem para a eleigao.
(art. 3e, Lei n« 6.091/74)

DIA 12 DE JUNHO - SABADO
1. Ultimo dia para
os partidos polfticos
impugnarem, em
peticao
fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral
(art. 36, § 2°, Codigo Eleitoral).
2. Ultimo dia para os partidos polfticos recorrerem da decisao do Juiz Eleitoral
sobre a nomeagao dos membros das mesas receptoras de votos (art. 63, § l e ,
Lei ne. 9.504/97).

DIA 15 DE JUNHO - TER£A-FEIRA
1. Ultimo dia para o Tribunal decidir os recursos interpostos contra a nomeagao
dos membros das mesas receptoras.
DIA 16 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
1. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral realizar o sorteio para a escolha da ordem de
veiculagao da propaganda de cada partido polftico ou coligagao no primeiro dia
do horario eleitoral gratuito. (art. 50, Lei n^ 9.504/97).
r

2. Ultimo dia para nomeagao dos membros da Junta E l e i t p r a H ^ r b - 3 6 , § 12,
Codigo Eleitoral).
r - \ >
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DIA 2 1 DE JUNHO - SEGUNDA-FEIRA
1. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral
os
nomes dos escrutinadores e dos componentes da junta nomeados e publicar,
mediante edital, a composigao do orgao. (art. 39, Codigo Eleitoral).
2. Ultimo dia para a instalagao da Comissao
Alimentagao. (art. 14, Lei n^ 6.091/74)

Especial

de Transporte

e

3. Ultimo dia para a requisigao de vefculos e embarcacoes aos orgaos ou
unidades do servigo publico para a votagao. (art. 3 Q , § 2°, Lei n^ 6.091/74)
4. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral publicar, para uso na votagao e apuragao,
lista organizada em ordem alfabetica, na qual deve constar o nome completo
de cada candidato e o nome que deve constar da urna eletronica, t a m b e m em
ordem alfabetica, seguidos do respectivo numero. (Resolugao TSE n^ 21.607, de
3.2.2004, e Resolugao TSE n e 21.650, de 4.3.2004)

DIA 22 DE JUNHO - TERQA-FEIRA
1. Inicio da propaganda eleitoral gratuita no radio, (art. 63, § 1 Q , Lei n e
9.504/97)
DIA 24 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA

1. Ultimo dia para os partidos polfticos oferecerem impugnagao motivada aos
nomes dos escrutinadores e aos componentes da junta nomeados, constantes
do edital publicado (art. 39, Codigo Eleitoral).
JULHO 2010
DIA 02 DE JULHO - SEXTA-FEIRA

1. Ultimo dia do prazo para o Juiz Eleitoral enviar ao Tribunal a relagao dos
candidatos, da qual constara, obrigatoriamente, a referenda ao sexo e ao cargo
a que concorrerem, para fins de centralizagao e divulgagao de dados.
DIA 03 DE JULHO - SABADO
1. Data a partir da qual nenhum candidato podera ser detido ou preso, salvo
em flagrante delito. (art. 236, § 1 Q , Codigo Eleitoral)
2. Ultimo dia para a requisigao de funcionarios e instalagoes destinados aos
servigos de transporte e alimentagao de eleitores no dia d a v o t a g a o ^ ( a r t . 1 Q , §
22, Lei n^ 6.091/74).
(
\
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3. Data em que deve ser divulgado o quadra geral de percursos e horarios
programados para o transporte de eleitores para no dia eleigao. (art. 4 Q , Lei n^
6.091/74)
DIA 05 DE JULHO - SEGUNDA-FEIRA
1. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos, mesmo os
impugnados, devem estar julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas as
respectivas decisoes (art. 3Q e seguintes. Lei Complementar nQ 64/90).
DIA 06 DE JULHO - TER^A-FEIRA
1. Ultimo dia para reclamacao contra o quadro geral de percursos e horarios
programados para o transporte de eleitores no dia da votagao. (art. 4 s , § 2 e , Lei
n2 6.091/74)

DIA 08 DE JULHO - QUINTA-FEIRA
1. Ultimo dia para o eleitor requerer a segunda via do titulo eleitoral. (art. 52,
caput, Codigo Eleitoral)
2. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral comunicar aos chefes das repartigoes
publicas e aos proprietaries, arrendatarios ou administradores das propriedades
p a r t i c u l a r s , a resolucao de que serao seus respectivos ediffcios, ou parte
deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras (art. 137, Codigo
Eleitoral).

DIA 09 DE JULHO - SEXTA-FEIRA
1. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral decidir as reclamacdes contra o quadro geral
de percursos e horarios para o transportes de eleitores, devendo, em seguida,
divulgar, pelos meios disponfveis, o quadro definitivo (art. 4 s , §§ 3Q e 4 e , Lei nQ
6.091/74).

DIA 13 DE JULHO-TERCA-FEIRA
1. Data a partir da qual, e ate 48 (quarenta e oito) horas depois do
encerramento da eleicao, nenhum eleitor podera ser preso ou detido, salvo em
flagrante delito, ou e m virtude de sentenca criminal condenatoria por crime
inafiancavel, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (art. 236, caput, Codigo
Eleitoral).
2. Ultimo dia para os partidos polfticos e coligagoes indicarem aos jufzes
eleitorais representantes para o Comite Interpartidario de Fiscalizagao, bem
como os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciajs-pacaj'iscais e
delegados (art. 6 J ^ L e M ^ 9 . 5 0 4 / 9 7 ) .
^
!
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DIA 15 DE JULHO - QUINTA-FEIRA
1. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral ou o presidente da mesa receptora
podera expedir salvo-conduto em favor de eleitor que sofrer violencia moral ou
fisica na sua liberdade de votar (art. 235, Codigo Eleitoral).
2. Ultimo dia para a divulgagao da propaganda eleitoral gratuita no radio (art.
47, caput, Lei n^ 9.504/97).
3. Ultimo dia para propaganda eleitoral mediante
publicas (art. 240, paragrafo unico, Codigo Eleitoral).

comfcios

ou

reunioes

4. Ultimo dia para a realizagao de debates (Resolugao TSE nQ 22.452, de
17.10.2006)
5. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral remeter ao Presidente da mesa receptora o
material destinado a votacao (art. 133, Codigo Eleitoral).
DIA 16 DE JULHO - SEXTA-FEIRA
1. Ultimo dia para a divulgagao paga, na imprensa escrita, de propaganda
eleitoral, no espago maximo, por edigao, para cada candidato, partido politico
ou coligagao, de um oitavo de pagina de jornal padrao e um quarto de pagina
de revista ou tabloide (art. 43, caput, Lei nQ 9.504/97).
2. Ultimo dia para propaganda eleitoral em paginas institucionais na Internet
(Resolugao TSE n^ 22.460, de 26.10.2006).
3. Data em que o Presidente da mesa receptora que nao tiver recebido o
material destinado a votagao devera diligenciar para o seu recebimento (art.
133, §2Q, Codigo Eleitoral).
4. Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos
devem estar julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral e publicadas as
respectivas decisoes. (art. 3^ e seguintes, Lei Complementar nQ 64/90).

DIA 17 DE JULHO - SABADO
1. Ultimo dia
para
propaganda
eleitoral
mediante
alto-falantes
ou
amplificadores de som, entre as 8 horas e as 22 horas, bem como para a
utilizagao de aparelhagem de sonorizagao fixa, entre as 8 horas e as 24 horas
(art. 39, §§ 3^, 4^ e 52, I, Lei n^ 9.504/97).
2. Ultimo dia para a promogao de carreata e distribuigao de material de
propaganda (art. 39, § 5^, I e III, Lei n^ 9.504/97).
3. Ultimo dia para entrega da segunda via do titulo eleitoral (art. 69, paragrafo
unico, Codigo Eleitoral).
4. Ultimo dia para substituigao do cargo majoritario, ate as 8 horas, quando o
candidato for considerado inelegivel, renunciar, ou falecer apos o termo final do
prazo de registro, ou ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado; o
requerimento, todavia, somente sera tempestivo se observado o prazo de ate
10 dias contados do fato ou da decisao judicial que deu opgerrra"-sub£tttuigao
(art. 13, caput e § lB^LeLr^ 9.504/97).

Zl—-.
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DIA 18 DE JULHO - DOMINGO
DIA DA ELEICAO

- As 7 (sete) horas:
Instalagao da Segao Eleitoral (art. 142, Codigo Eleitoral).
- As 8 (oito) horas:
Infcio da votagao (art. 144, Codigo Eleitoral).

- As 17 (dezessete) horas:
Encerramento da votagao (arts. 144 e 153, Codigo Eleitoral).
- Depois das 17 (dezessete) horas:
Emissao do boletim
resultados.

de urna e inicio da apuracao e da totalizagao

dos

DIA 19 DE JULHO - SEGUNDA-FEIRA
1. Ultimo dia para conclusao dos trabalhos de apuracao pela Junta Eleitoral.
2. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral divulgar o resultado das eleicoes, bem como
para proclamar os eleitos.
DIA 20 DE JULHO - TER^A-FEIRA

1. Termino do prazo, as dezessete horas, do perfodo de validade do salvoconduto expedido pelo Juiz Eleitoral ou presidente da mesa receptora.
2. Ultimo dia do prazo no qual nenhum eleitor podera ser preso ou detido,
salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentenca criminal condenatoria por
crime inafiangavel, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
3. Ultimo dia para o mesario que faltou a votagao de 18 de julho de 2010
apresentar justificativa a o j u i z Eleitoral.
4. Ultimo dia do prazo para os comites financeiros encaminharem ao Juiz
Eleitoral as prestagoes de contas dos candidates.
DIA 22 DE JULHO - QUINTA-FEIRA
1. Data a partir da qual as decisoes, salvo as relativas a p r e s j a ^ a o d e contas
de campanha, nao mais serao publicadas em Cartorio.
(^
5LT^>
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DIA 23 DE JULHO - SEXTA-FEIRA
1. Ultimo dia para a publicacao da decisao que julgou as contas de todos os
candidates, eleitos ou nao.
DIA 24 DE JULHO - SABADO
1. Data a partir da qual o Cartorio Eleitoral nao mais permanecera aberto aos
sabados, domingos e feriados.
DIA 25 DE JULHO - DOMINGO
1. Ultimo dia para a diplomacao dos eleitos.
AGOSTO DE 2010
DIA 06 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
1. Ultimo dia para retirada das propagandas
restauracao do bem, se for o caso.

relativas a eleigao, com a
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